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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi dan kecanggihan integrasi jaringan telah 

membuat internet menjadi salah satu bagian penting dari kehidupan masyarakat 

dunia. Setiap tahun jumlah pengguna internet meningkat karena kebutuhan 

manusia akan informasi tidak pernah ada habisnya dan pola perilaku juga 

berubah, dari yang suka membaca koran, majalah, televisi, dan radio sekarang 

menjadi berkurang dan beralih ke jejaring sosial (Social Networking) telah 

mewujudkan budaya internet (Rochmawati, 2012). 

Menurut survei dari APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 

Indonesia) menerangkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 

2015 mencapai 139 juta orang, dan tahun 2014 sebanyak 107 juta orang (APJII, 

2015). Seiring dengan perkembangan penggunaan internet yang sangat pesat di 

Indonesia, telah membuat pasar e-commerce menjadi tambang emas yang sangat 

menggoda bagi sebagian orang yang bisa melihat potensi ke depannya. 

Pertumbuhan ini didukung dengan data dari Menkominfo yang menyebutkan 

bahwa nilai transaksi e-commerce pada tahun 2013 mencapai angka Rp130 triliun. 

Berdasarkan data dari Bolton Consulting Group (BCG), pada tahun 2013 

golongan kelas menengah di Indonesia sudah mencapai angka 74 juta orang dan 

diprediksi pada tahun 2020, angka ini naik menjadi 141 juta orang atau sekitar 

54% dari total penduduk di Indonesia. Melihat dari data ini, sudah jelas dan bisa 
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dipastikan bahwa potensi pasar e-commerce di Indonesia sangatlah besar (Bolton 

Consulting Group, 2014). 

Salah satu jenis e-commerce yang banyak menarik perhatian konsumen 

Indonesia saat ini adalah model B2C (Business to Consumer). Jenis bisnis ini 

sebenarnya adalah online shop atau toko online yang memiliki alamat website 

sendiri, lalu menjual produknya sendiri secara langsung kepada konsumen. Model 

bisnis ini memiliki fokus utama yakni untuk mendapat profit dari penjualan 

produknya. Contonya seperti XYZ. 

Menurut Liu, Li, dan Hu (2013)  konsumen sering melakukan pembelian 

tanpa direncanakan atau dilakukan secara spontan dan intuitif setelah terkena 

rangsangan, beberapa contoh rangsangan seperti promosi harga, penawaran iklan 

terbatas dan penampilan produk yang menarik. Jika konsumen melakukan 

pembelian semacam ini, maka dapat disebut sebagai pembelian impuls. Pada 

dasarnya pembelian impuls ditandai dengan tiga faktor utama, yaitu 1) pembelian 

yang tidak direncanakan, 2) hasil dari paparan stimulus, dan 3) memutuskan 

secara on-the-spot. Pembelian impuls terjadi tidak hanya di toko-toko 

konvensional tetapi juga dalam bisnis online, khususnya bahwa pengguna internet 

ditemukan menjadi lebih impulsif dibandingkan non pengguna internet . Hausman 

dalam Liu, Li, dan Hu, (2013) menyatakan bahwa sekitar 40% dari semua uang 

yang dihabiskan di situs e-commerce terkait dengan pembelian impuls. 

Sebagian besar literatur sebelumnya menyatakan bahwa proses 

pengambilan keputusan konsumen adalah berdasarkan janji, dimana keputusan 

dan perilaku dilakukan secara sadar dan sengaja. Akibatnya, teori sadar perilaku, 
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seperti theory of reasoned action (TRA) dan lanjutnnya (yaitu technology 

acceptance model (TAM) dan unified theory of acceptance and use of technology 

(UTAUT) telah diadopsi secara luas sebagai kerangka teoritis penting yang 

mendasari penelitian tentang pembelian online. Namun, baru-baru ini terinspirasi 

oleh kemajuan dalam psikologi konsumen terhadap keputusan otomatis dan 

kegiatan pengambilan impuls. Sejumlah peneliti mulai menyelidiki mekanisme 

pengambilan keputusan konsumen secara impuls di lingkungan online. Misalnya, 

beberapa penelitian ditemukan untuk menerapkan psikologi lingkungan untuk 

mengkaji bagaimana situs atribut, seperti informasi yang tepat, daya tarik visual 

dan kemudahan situs penggunaan mempengaruhi emosi konsumen dan 

kepribadian dalam memicu impuls keputusan belanja secara online. Penelitian 

sebelumnya menganalisa bagaimana tiga atribut website yang dirasakan, yaitu 

situs kemudahan penggunaan, daya tarik visual dan ketersediaan produk, 

berinteraksi dengan kepribadian konsumen untuk menarik pembelian impuls 

online. Yang berasal dari literatur perilaku konsumen, tiga variabel kepribadian 

diuji, termasuk impulsif, kepuasan instan dan evaluasi normatif (Liu, Li, dan Hu, 

2013). 

Proses perilaku pembelian impulsif juga berbeda dari proses pembelian 

normal. Biasanya, rasional konsumen menjadi kurang terpakai, mencari informasi 

untuk mengetahui barang yang mereka inginkan, mengevaluasi alternatif serta 

pengalaman pembelian dan pasca-pembelian (Lamb, Hair, Jr., & McDaniel, 

2013). Namun, dalam proses pembelian impulsif, konsumen tidak mencari 

informasi dan mengevaluasi alternatif. Konsumen mulai dengan penjelajahan 
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produk dan memiliki kesadaran produk. Konsumen dihadapkan pada rangsangan 

eksternal yang dapat memicu keinginan mereka untuk membeli impulsif (Tinne, 

2010; Muruganantham & Bhakat, 2013). 

Hubungan faktor internal dengan membeli impulsif secara online, seperti 

faktor usia, jenis kelamin, budaya dan negara sosial-ekonomi. Perbedaan jenis 

kelamin dapat mempengaruhi pembelian impulsif secara online. Menurut sebuah 

studi dari Saarela, Stoorvogel dan Zingkweg (2008) menunjukkan bahwa 

perempuan lebih tertarik dengan barang yang relevan, promosi penjualan online 

dan kecantikan dan pakaian di dalam pemebelian impulsive sedangkan laki-laki 

lebih tertarik untuk peralatan elektronik pada pembelian impulsif. Selanjutnya, 

secara online pembelian impulsif berbeda perilaku antara kelompok usia muda 

dan tua (Saarela et al., 2008). kelompok usia muda lebih mungkin pembelian 

impulsif dibandingkan kelompok usia tua. Usia kelompok muda menilai 

aksesibilitas informasi dan informasi tambahan, tetapi mereka lebih cenderung 

dipengaruhi oleh rangsangan eksternal (misalnya, mereka menghabiskan lebih 

banyak waktu belanja secara online dari kelompok usia tua dalam melakukan 

pembelian  impulsif secara online. Selain itu, kedua kelompok juga memiliki 

preferensi yang berbeda ketika melakukan belanja online. Kelompok usia muda 

cenderung untuk membeli video dan musik sedangkan kelompok usia tua 

cenderung untuk membeli dokumentasi online. 

Faktor psikologis adalah salah satu faktor internal, faktor psikologis juga 

disebut sebagai faktor individu yang meliputi sifat kepribadian, kondisi 

emosional, daya tarik, dan proses kognitif (Liu, Li & Hu, 2013). Faktor psikologis 
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adalah faktor utama dan langsung yang menyebabkan orang membeli impulsif. 

Stimulus internal selalu mengacu sebagai faktor psikologis, faktor situasional, 

faktor demografi dan faktor sosial-ekonomi. Sebaliknya, rangsangan eksternal 

selalu mengacu sebagai karakteristik produk dan karakteristik lingkungan 

(Karbasivar & Yarahmadi, 2011; Tinne, 2010; Muruganantham & Bhakat, 2013).  

Sementara itu, Liu dan Hu (2013), menyatakan bahwa urge to buy 

impulsively dapat dipengaruhi oleh faktor atribut website seperti product 

availability, visual appeal, dan ease of use. Selanjutnya, Well et al (2011) 

menyatakan the urge to buy impulsively dipengaruhi oleh faktor lingkungan 

eksternal dalam hal ini website quality dan karakteristik individu. 

Selain sifat-sifat individu, faktor lingkungan dianggap penentu kuat 

pembelian impuls (Rook dan Fisher, 1995). Dalam konteks online, faktor 

lingkungan telah ditemukan menjadi prediktor kuat dari impulse buying (Adelaar 

et al, 2003, Parboteeah et al, 2009). Loiacono et al., (2007) menunjukkan 

pengaruh kualitas website pada dorongan pembelian secara online. Hoffman dan 

Novak (1996) menyatakan bahwa website yang dirancang dengan baik dapat 

meningkatkan kemungkinan pembelian impuls. Demikian pula, Wolfinbarger dan 

Gilly (2003) menunjukkan hubungan antara situs web yang dirancang dengan baik 

dapat meningkat perilaku pembelian.  

Salah satu media penjualan online yang sedang berkembang di Indonesia 

saat ini adalah XYZ. XYZ merupakan salah satu startup company groceries 

shopping online yang pertama kali diluncurkan di Kuala Lumpur (Malaysia) pada 

10 oktober 2014. Startup ini bergerak di bidang grosir yang memudahkan 
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penggunanya untuk berbelanja grocery (bahan makanan) dan kebutuhan sehari-

hari langsung dari supermarket secara online seperti sayur mayur, buah-buahan 

snack dan daging bahkan sampai peralatan mandi hanya dengan menggunakan 

smartphone atau tablet. Selain itu, XYZ merupakan aplikasi delivery online yang 

siap mengantar langsung bahan makanan (grocery) atau pesanan lain yang telah 

dipesan. Barang-barang yang dibeli pun dapat diantarkan dalam waktu satu jam 

atau beberapa hari ke depan sesuai permintaan setiap pesanan diantarkan para 

petugas XYZ dengan motor yang dilengkapi kotak penyimpanan khusus. 

Aplikasi ini mulai beroperasi di Indonesia di Jakarta sejak 23 Maret 2015. 

Aplikasi ini ditujukan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan dan waktu 

untuk berbelanja dengan menghadirkan puluhan ribu produk dan bekerja sama 

dengan beberapa supermarket yang terkenal di wilayanhnya. XYZ memberikan 

jasa online grocery shop dengan kualitas barang yang terjamin. Karena memiliki 

banyak pegawai yang juga merangkap sebagai personal shopper, yang terlatih 

dalam memilih barang-barang pesanan customer yang berkualitas. 

XYZ merupakan perusahaan FoodTech hiperlokal terkemuka di Asia yang 

memungkinkan pelanggan berbelanja di peritel grosir favorit mereka melalui 

platform seluler dan web. Dengan membatasi radiusnya, XYZ mampu 

memastikan bahwa pesanan dapat diantarkan dalam waktu satu jam. Di samping 

aspek teknologi, XYZ menggabungkan kekuatan manusia. Perusahaan ini 

menggunakan pembelanja pribadi yang "terlatih secara profesional" untuk 

memilih produk yang tepat bagi pelanggannya. Didirikan pada bulan Oktober 

2014 oleh pengusaha berpengalaman, XYZ bermitra dengan peritel mapan untuk 
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menawarkan lebih banyak pilihan pada rentang harga yang luas kepada 

pelanggan. XYZ bermarkas besar di Jakarta dan memiliki operasi di Indonesia, 

Malaysia, Thailand, Taiwan, dan Filipina.  

Terdapat beberapa keunggulan beberlanja online melalui XYZ, antara lain: 

(1) hour delivery and other time slots, (2) trained personal shopper, (3) pay with 

cash or credit card, (4) returns at the doors, (5) daile deals & special discounts. 

Disamping itu, XYZ juga sudah memiliki partner supermarket di Jakarta, 

Bandung dan Surabaya. Konsumen bisa belanja dari Super Indo, LotteMart, 

Ranch Market, Farmers Market, Grand Lucky, LOKA Lifestyle Supermarket, dan 

Red & White. 

XYZ dipilih sebagai kajian objek penelitian fenomena belanja online atas 

makanan segar seperti sayur, ikan, dan daging termasuk fenomena baru di 

Indonesia, karena selama ini masyarakat lebih cenderung memilih datang 

langsung jika ingin membeli produk makanan segar seperti sayur dan ikan. XYZ 

adalah aplikasi smartphone untuk memesan makanan segar seperti sayuran dan 

kemudian diantarkan oleh kurir. Munculnya aplikasi ini adalah berdasarkan 

insight bahwa adanya needs akan kebutuhan makanan segar di antara masyarakat 

urban dan keterbatasan waktu yang mereka miliki dalam mencari bahan makanan 

berkualitas (Tartilah, 2015).  

Masing-masing individu memiliki perilaku yang berbeda-beda. Begitu 

pula terhadap perilaku pembeliannya. Tiap-tiap individu dapat memilih berbagai 

macam keputusan pembeliannya. Sebelum melakukan pembelian suatu produk 

biasanya konsumen selalu merencanakan terlebih dahulu tentang barang apa yang 
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akan dibelinya, jumlah, harga, tempat pembelian, dan lain sebagainya. Namun 

demikian ada kalanya proses pembelian yang dilakukan oleh konsumen timbul 

begitu saja saat ia melihat suatu barang atau jasa. Karena ketertarikannya, 

selanjutnya ia melakukan pembelian pada barang atau jasa yang bersangkutan. 

Model atau tipe pembelian tersebut dinamakan tipe pembelian yang tanpa 

direncanakan atau impulsive buying. 

Dengan perubahan fenomena pemasaran yang seperti ini, banyak sekali 

konsumen yang berbelanja tanpa disertai pertimbangan secara masak . Mereka 

membeli barang-barang yang "menggoda mata", yang sebenarnya tidak 

dibutuhkan. Hasrat berbelanja semakin besar ketika melihat berbagai hal yang 

ditawarkan oleh pemasar, seperti barang-barang yang didiskon, penataan letak 

barang dan masih banyak lagi faktor-faktor lain yang ditawarkan. Dengan 

demikian, kecenderungan perilaku pembelian secara spontan pun saat ini menjadi 

perilaku yang marak dikalangan konsumen. Perilaku seperti ini biasa disebut 

dengan perilaku pembelian impulsif dimana perilaku ini dipengaruhi oleh 

sejumlah faktor, mulai dari demografis, kultural, individu itu sendiri dan juga 

faktor lingkungan. Pembelian impulsif merupakan suatu proses pembelian yang 

terjadi ketika seseorang melihat suatu barang dan tiba-tiba ingin membeli barang 

tersebut, dan kemudian memutuskan untuk melakukan pembelian saat itu juga. 

Penelitian ini mengkaji impulse buying pada fresh products. Pembelian 

impulsif adalah pembelian yang dilakukan secara cepat, tiba-tiba,dan tanpa 

perencanaan terdahulu. Modern market seperti mini market, supermarket, atau 

hipermaket merupakan lahan subur tumbuhnya pembelian impulsif. Saat ini 
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konsumen juga menemukan tempat baru untuk melepaskan hasrat belanja di situs 

belanja online, salah satunya pada XYZ. Pembelian secara impulsive terjadi pada 

XYZ bisa karena tergoda untuk membeli setelah melihat diskon di situs belanja 

online atau tampilan gambar fresh products seperti sayur dan buah buahan yang 

memang dikemas semenarik mungkin agar pelanggan tertarik, atau perilaku 

pembelian impulsive pada XYZ juga bisa disebabkan karena faktor waktu dan 

kesibukan consumen, dimana konsumen membutuhkan fresh products secara 

cepat dan instan, seperti yang dinyatakan oleh Ilmalana (2012) berasumsi bahwa 

motif seseorang untuk melakukan pembelian implusif pada konteks forum jual 

beli online adalah guna pemenuhan kebutuhan secara cepat, atau dengan kata lain 

kepuasan secara instan (instant grafication).  Dalam kondisi seperti ini jika 

konsumen langsung membelinya padahal sebelumnya tidak  terlintas sama sekali 

untuk membeli buah dan sayur tersebut, berarti mereka telah melakukan 

pembelian impulsif. Keputusan pembelian impulsif lebih menggunakan emosi 

ketimbang logika. Model klasik lima tahap proses pembelian yang mencakup 

pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan 

pembelian, dan perilaku pasca pembelian, tidak berlaku pada pembelian impulsif. 

E-commerce seperti XYZ dapat menjadi lahan subur terjadinya pembelian 

impulsif bisa dipahami, karena konsumen e-commerce bisa merasa begitu 

enggage dengan produk, karena produk terasa ada di depan mata dan dalam 

genggaman (www.kompas.com). 

Menurut  penelitian Liu dan Hu (2013) yang dilakukan pada kelompok 

sosial belanja online khususnya Groupon.com, terdapat beberapa faktor yang 



10 

 

dapat mempengaruhi online impulse purchase pada konsumen social commerce, 

yaitu impulsiveness, normative evaluation, instant gratification, the urge to buy 

impulsively, product availability, perceived visual appeal, dan website ease of use. 

Penelitian ini juga mengacu pada Aghdaie et al (2011) yang meneliti tentang an 

analysis of factors affecting the consumer’s attitude of trust and their impact on 

internet purchasing behavior. Penelitian ini merupakan replikasi dari model 

penelitian Liu dan Hu (2013) dengan objek penelitian adalah XYZ. Penelitian ini 

menjadi penting untuk diteliti karena masih terbilang jarang penelitian terkait 

dengan website atribut sebagai stimulus impulse buying pada fresh products, 

sedangkan penelitian terdulu dilakukan pada kelompok belanja online group on. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut: 

1. Apakah impulsiveness memiliki pengaruh terhadap normative evaluation? 

2. Apakah normative evaluation memiliki pengaruh terhadap instant 

gratification? 

3. Apakah impulsiveness memiliki pengaruh terhadap the urge to buy 

impulsively? 

4. Apakah normative evaluation memiliki pengaruh terhadap the urge to buy 

impulsively ? 

5. Apakah instant gratification memiliki pengaruh terhadap the urge to buy 

impulsively? 
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6. Apakah product availability memiliki pengaruh terhadap perceived visual 

appeal? 

7. Apakah perceived visual appeal memiliki pengaruh terhadap normative 

evaluation? 

8. Apakah perceived visual appeal memiliki pengaruh terhadap instant 

gratification? 

9. Apakah website ease of use memiliki pengaruh terhadap perceived visual 

appeal ? 

10. Apakah website ease of use memiliki pengaruh terhadap instant gratification? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh impulsiveness terhadap normative evaluation. 

2. Untuk mengetahui pengaruh normative evaluation terhadap instant 

gratification. 

3. Untuk mengetahui pengaruh impulsiveness terhadap the urge to buy 

impulsively. 

4. Untuk mengetahui pengaruh normative evaluation terhadap the urge to buy 

impulsively. 

5. Untuk mengetahui pengaruh instant gratification terhadap the urge to buy 

impulsively. 

6. Untuk mengetahui pengaruh product availability terhadap perceived visual 

appeal. 
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7. Untuk mengetahui pengaruh perceived visual appeal terhadap normative 

evaluation. 

8. Untuk mengetahui pengaruh perceived visual appeal terhadap instant 

gratification. 

9. Untuk mengetahui pengaruh website ease of use terhadap perceived visual 

appeal. 

10. Untuk mengetahui pengaruh website ease of use terhadap instant 

gratification. 

 

1.4 Pembatasan Masalah Penelitian 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Liu, 

Li, dan Hu (2013) dan dipublikasikan dalam jurnal Decision Support System, Vol. 

5 (2013), 829-837, dengan variabel-variabel yang diteliti adalah: impulsiveness, 

normative evaluation, instant gratification, the urge to buy impulsively, product 

availability, perceived visual appeal, dan website ease of use. 

Penelitian dilakukan untuk membandingkan hasil penelitian terdahulu 

dengan demografi yang berbeda dan sektor industri yang spesifik yaitu 

perusahaan belanja online. Objek pada penelitian ini dibatasi pada pelanggan di 

XYZ.  
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1.5 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian yang dapat diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi akademisi dan praktisi. Secara akademisi, hasil penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi rujukan bagi peneliti jika akan meneliti tentang perilaku belanja 

online khususnya terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi impulse 

purchase online. Secara praktisi, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai informasi 

untuk pengambilan keputusan pembelian online. 




